Lokala medborgarlöften i Eskilstuna kommun år 2021

Uppföljning av medborgarlöften Eskilstuna kommun - polisen
Coronapandemin har under 2021 påverkat alla aktiviteter som kräver att
människor ses.
Polismyndigheten lovar att under 2021:


Att bekämpa narkotikabrottslighet genom att ingripa mot de lokala kriminella
nätverk som finns i Eskilstuna kommun, med fokus på droghantering på offentlig
plats. Arbetet kommer att utföras i Polisens dagliga operativa arbete men även
som riktade insatser, med särskilt avdelad resurs. Antalet upptäckta/anmälda
narkotikabrott ska öka, vilket är en indikator på den prioritering som Polisen
avser göra under året.
2020: 2014 stycken.
2021: 2483 stycken ringa narkotikabrott (bruk och/eller innehav).
Dvs. ökning med 469 stycken.



Att genomföra minst 200 trafikkontroller i de prioriterade stadsdelarna i syfte
att öka tryggheten och trafiksäkerheten, samt bidra till ökad polisiär synlighet
och närvaro i de prioriterade stadsdelarna.
Hela Eskilstuna 696 st.
I våra ”prioriterade stadsdelar” 104 stycken. Här spelar COVID in en hel del med
anledning av restriktionerna kring alkoholutandningsprov inte gick att
genomföra större delen av året.



Att genomföra minst fyra trafikkontroller särskilt inriktade mot mopeder och
mopedförare, i de prioriterade stadsdelarna.
5 stycken särskilt inriktade kontroller i de ”prioriterade stadsdelarna”.
Utöver ovan nämnda har vi varit med på samtliga gemensamma insatser där
trafik utgjort ett verktyg. Man kan speciellt framhäva arbetet som genomförts
under nationell trafikvecka med inriktning hastighet vilket fungerat
trygghetsskapande. Under dessa insatser jobbar vi uteslutande i tätorten.
Vi har även upprättat en DAP (dokumentation av problembild) med Eskilstuna
kommun angående EPA-problematiken vid Tuna Park och har en bra samverkan
framöver kring detta.





Att aktivt informera medborgarna om de aktiviteter som genomförs, kopplade
till medborgarlöftet, genom att lägga ut information på Polisen Eskilstunas
sociala medier. Målet är att vi ska skapa minst 120 inlägg under året. Syftet är
att hålla medborgarna informerade om Polisens arbete, öka tryggheten och
förtroendet för Polisens arbete.
Antal inlägg: 136 stycken.
Att Eskilstuna kommun och Polisen genomför minst tre medborgarmöten i de
prioriterade stadsdelarna (alternativt på digitala plattformar) under året i syfte
att i dialog med medborgarna dela lägesbilder och öka det kollektiva förtroendet
mellan myndigheterna och medborgarna.
Ej genomförts på grund av covid – däremot har polisen deltagit digitalt på
medborgardialog med Eskilstuna kommun i Torshälla.

